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๑ 

 

ค ำน ำ 
  คู่มือเล่มนี้ เป็นการรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท้ังนี้เพื่อให้หน่วยงานแสดงถึงผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง
ครอบคุลมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท้ัง 4 แห่ง ในการปฏิบัติงานและด าเนินการตามแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
                10 มีนาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒ 
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 1.แผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 2.แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ 
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 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(แบบฟอร์มท่ี3) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

รำยงำนสรุปผล และกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง 
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖4 (รอบ6 เดือน ) 

๑. ความเป็นมา  

ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
รวมถึงคาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค าส่ังให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ  
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี ธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค.         
(ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)  
 

๒.ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหำอุปสรรค  

ในการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการตามโครงการ/แผนงานท้ัง 2 กิจกรรม 
ประสบความส าเร็จ ดังนี้  

1) การท่ีมีหน่วยตรวจสอบภายในสานักงานสาธารณสุขอ าเภอ และการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ี        
ส านักงานสาธารณ สุขอ าเภอ เพื่ อตรวจสอบการบริหารงาน  เป็นการเสริมสร้างระบบการป้องกัน               
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง  
 

๓.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
1.บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพื่อสร้างชาติ

ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  เมื่อวันจันทร์ท่ี 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง โดย นายภูรณ โต๊ะประดู่ สาธารณสุขอ าเภอ และบุคลากรสานักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยับยั้งช่ังใจ ไม่กระท าการโกงกิน
แผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ พร้อมกับแสดงทางสัญลักษณ์ด้วยการนาแขนขวาทับแขนซ้าย      



๔ 
 
รูปท่ากากบาท  และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง  

2.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง มีการจัดท าหลักเกณฑ์/วิธีการรับเรื่องร้องเรียน โดยการแสดง
แผนผังขั้นตอนไว้เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้ทราบ  ได้จัดท าคู่มือส าหรับการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โดยเฉพาะ  

3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มาด้วยตนเอง 
โทรศัพท์ หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน หรือทางเว็บไซต์ และจากหน่วยงานต่างๆ มีการจัดท าแผนผังการ
ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในส านักงานสาธารณสุข และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  

4.ผลักดัน ให้ส านักงานสาธารณ สุขอ าเภอมะนั ง เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความโปร่งใส             
พร้อมปรับปรุงกระบวนงานเพื่อน าร่องแก่หน่วยงานอื่น/ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน    
ทางคุณธรรมจริยธรรม/ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ        
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม/ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี  

5.คัดเลือกกระบวนงานท่ีมีความเส่ียงปรับปรุงกระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
ปรับปรุงกระบวนงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ โดยก าหนดแบบตรวจสอบความมีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับภาคเอกชนท่ีเข้ามาเป็นคู่สัญญากับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น  

6.สนับสนุนให้มีช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กร มีการเปิดช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์กรผ่านFacebookหรือเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง โดยตรงแก่ประชาชนท่ัวไป  

7.สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย (นาระบบ
ระบบอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง สนับสนุนการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง เพื่อตรวจสอบ ติดตาม สอดส่อง การใช้อานาจบริหารงานสานักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ผ่าน Application LINE และ Application Fackbook ช่ือกลุ่มบริหาร กลุ่ม สาสุขมะนัง 
และเว็บไซต์ของหน่วยงานทาง www.sasukmanang.com 

8.การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร สานักงานสาธารณสุข
อ าเภอมะนัง มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ และบุคลากร  

9.จัดท าส่ือ/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อต่อต้านการทุจริต  
10.ส่งบุคลากรของสานักงานสาธารณสุขอ าเภอเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาเกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

๔. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรปรับปรุงแผน ในป ี2565 
1.ควรก าหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีความ

เช่ือมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ  
2.ควรก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพื่อให้ทราบว่ามีการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ เพียงใด 
 



๕ 
 

 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 

 



๖ 
 

 
 














